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De PDF van de dia´s en bijbehorende teksten geven u de mogelijkheid om het Verteltheater Tijd voor Jezus ook offline te gebruiken. 
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Dia  Teksten Wonderen van Jezus 

1 Welkom bij deze volgende serie over het leven van Jezus! Je gaat kijken en luisteren naar een paar heel bijzondere verhalen. Verhalen over wonderen.  

Voor de mensen een teken dat Jezus van God kwam, want wonderen komen van God. Jezus liet hiermee niet alleen zijn Goddelijke macht zien, maar 

vooral hoeveel God van mensen houdt.  

In de Bijbel staan nog veel meer wonderen. Ze zijn door veel mensen gezien en door de Evangelisten opgeschreven.  

2 Het eerste wonder gebeurde kort nadat Jezus de twaalf apostelen had uitgekozen. Het was in de plaats Kana. Dat is in Galilea, de streek waarin ook 

Nazareth ligt.  

3 Het is druk in Kana, want er is een bruiloft. Groot feest! Heel veel mensen zijn uitgenodigd. Velen komen van ver en blijven een paar dagen. 

Ook Maria is uitgenodigd. En Jezus met zijn apostelen.  Iedereen is vrolijk en blij. Het is nog lang geen tijd om naar huis te gaan. 

4 Opeens ziet Maria dat er een probleem is: de wijn is op. Hoe vervelend als de bruidegom halverwege het feest moet stoppen omdat hij niet genoeg te 

drinken heeft voor zijn gasten! Nee, dat mag niet gebeuren. Maria loopt meteen naar haar Zoon Jezus. Die zal vast wel willen helpen. 

5 Maria wacht niet eens op zijn antwoord. Met vertrouwen zegt ze tegen de bedienden: “Doe maar wat Hij jullie zal zeggen.” 

6 Jezus zegt tegen de bedienden: “Vul die zes grote kruiken daar maar met water.” Water? Krijgen de gasten nu verder water te drinken?  

Maar de bedienden zijn gehoorzaam en doen wat Jezus vraagt.  

7 “Schep er nu wat uit en breng dat naar de tafelmeester”, zegt Jezus als ze klaar zijn.  

Hé, wat is dat? Het water is van kleur veranderd! Een van de bedienden brengt een beker met het rode drinken naar de tafelmeester in de feestzaal. 

Een tafelmeester is iemand die controleert of de wijn wel goed smaakt, voordat het wordt ingeschonken voor de gasten. 



8 “Zo, beste jongen”, zegt de tafelmeester verbaasd tegen de bruidegom, “ jij wil je gasten zeker extra verrassen? Iedereen schenkt goedkopere wijn als de 

gasten eenmaal goed gedronken hebben, maar jij hebt de beste wijn tot het laatst bewaard.” Nu weet de bediende het zeker: het water is veranderd in 

wijn! Hoe is het mogelijk?! Vlug gaat hij het de andere bedienden vertellen en niet veel later horen ook de apostelen over het wonder van de wijn. 

9 Na de bruiloft trekt Jezus met zijn apostelen door heel het land. Overal waar Hij komt, vertelt Hij over Gods Koninkrijk.  

Steeds meer mensen komen naar Hem luisteren.  

10 Zodra Hij ergens is, komen ook veel zieke mensen naar Hem toe, want er gaan allerlei verhalen in het rond over wonderbaarlijke genezingen.  

“Heb je het al gehoord?”, zegt een man tegen iemand die net met zijn kar het dorp binnenkomt.  

11 “Over die twee blinde mannen hier uit de buurt? Die geloofden dat Jezus hen zou kunnen genezen en gingen naar Hem toe. 

12 Nou moet je horen, man. Die blinden konden plotseling weer zien nadat Jezus hen alleen maar had aangeraakt! En ze waren al hun hele leven blind.  

Ik stond erbij en heb het zelf gezien.” 

13 Op een dag is Jezus in een stadje in Galilea. In heel Israël wordt al over Hem gesproken en mensen zijn van ver gekomen om Hem te zien.  

Zo ook vier jonge mannen met hun lamme vriend. Ze dragen hem het hele eind, omdat hij niet kan lopen.  

14 Maar o wat is het druk bij het huis waar Jezus te gast is. Iedereen wil Hem zien en probeert naar binnen te komen. Hoe moeten ze nu met een draagbaar 

daarlangs komen? Voor de deur staan veel te veel mensen, daar kunnen ze niet door. 

15 Na zo´n lange tocht, geven de vrienden niet zomaar op, dat snap je wel. Een van hen heeft een idee: “We maken gewoon een gat in het platdak  
en laten hem naar beneden zakken.” Zo gezegd, zo gedaan. Tot grote verbazing van iedereen in het huis, komt er opeens een draagbaar met een  
lamme man naar beneden! Precies voor de voeten van Jezus. 

16 Jezus ziet het geloof van de jongemannen en zegt tegen de lamme: “Vriend, je zonden zijn je vergeven.”   

De Joodse priesters in de kamer, fronsen hun wenkbrauwen. Jezus weet wat ze denken: “Wat zegt Hij daar? Toch alleen God kan zonden vergeven?”   

Dan zegt Jezus tot de lamme jongeman: “Sta op, neem je ligbed mee en ga naar huis.”  

17 Onmiddellijk staat de jongeman op. Iedereen staat versteld. Zoiets bijzonders, dat hebben ze nog nooit meegemaakt. Ze prijzen en danken God.  
Alleen de Joodse priesters … die zijn niet zo enthousiast over wat Jezus heeft gedaan. Maar daarover meer in een ander verhaal.  
Blij gaan de vijf vrienden op weg naar huis. 

18 PAUZE 
 



19 Jezus en zijn apostelen trekken weer verder. Over het meer van Galilea naar de andere kant.  
Als ze aan komen varen, zien ze dat er al een hele menigte staat te wachten. 

20 Jezus is nog maar net aan land, of er komt een man aangerend en valt voor Hem op de knieën. Hij heet Jaïrus. 

“Meester”, zegt hij terwijl hij zijn tranen bijna niet kan bedwingen, “kom gauw mee naar mijn huis. Mijn enige dochtertje is zo ziek dat ze misschien wel 

dood gaat. Ze is pas twaalf. Kom gauw mee!” 

21 Jezus heeft medelijden met de vader en volgt hem naar zijn huis. Maar het is zó druk in de straten, dat ze niet erg opschieten. Van alle kanten drommen 

de mensen om Jezus heen. Ze zijn nog niet eens halverwege, als iemand Jaïrus komt vertellen dat het niet meer nodig is dat Jezus komt. Zijn dochtertje 

is zojuist overleden. 

22 Maar Jezus zegt tegen Jaïrus: “Blijf geloven, dan zal zij genezen.” En Hij loopt verder richting het huis. 

23 Voor het huis staan familieleden en buren te huilen van verdriet. Maar Jezus zegt: “Stop met huilen. Het meisje is niet dood, maar slaapt.”  
Maar ze lachen Hem uit, want ze weten zeker dat het meisje gestorven is. 

24 Dan gaat Hij naar binnen.  

Alleen de ouders van het meisje en Petrus, Johannes en Jacobus mogen met Hem mee naar de slaapkamer van het meisje.  

Hij pakt de hand van het meisje en zegt: “Meisje, sta op.” 

25 Meteen keert het leven in haar terug en ze staat op. Wat zijn haar ouders blij! 

26 “Geef haar iets te eten en praat er verder maar niet over met de mensen.”, zegt Jezus nog als de ouders dankbaar afscheid van Hem nemen.  

Maar het gezin is zo verbaasd door het wonder dat gebeurd is, dat ze dit maar nauwelijks horen. 

27 Jezus gaat met zijn apostelen nu naar een ander gebied in Israël. Ook daar wil Hij tot de mensen spreken over Gods mooie Koninkrijk.   

28 De verhalen over de Man uit Nazareth zijn daar al bekend en als Jezus aankomt staan duizenden mensen, zieken en gezonden, Hem op te wachten.  

Ze willen Hem horen spreken, en natuurlijk hoopt iedereen dat er door Jezus weer wonderbaarlijke genezingen zullen zijn. 

29 Vanaf het hoogste punt op de heuvel spreekt Jezus de mensen toe. Vandaar kan iedereen Hem zien. De mensen luisteren ademloos, uur na uur na uur.  

30 Dan roept Jezus zijn apostelen en zegt: “Ik heb medelijden met al deze mensen die hier nu al zo lang zijn en niets te eten hebben. Zorgen jullie even voor 

eten?”  Maar ze antwoorden: “We zijn hier ver van dorpen of stadjes. En dan nog, al vonden we een winkel dan heeft die toch zeker niet genoeg voor 

zoveel mensen? En we hebben ook niet voldoende geld.” 



31 Een beetje aarzelend zegt Andreas, de broer van Simon: “Er is hier wel een jongen die zegt dat U van hem 5 broden en 2 gedroogde visjes mag hebben. 

Maar ja, wat hebben we dáár nu aan voor duizenden mensen?”  “Vragen jullie de mensen om te gaan zitten,” zegt Jezus alleen maar. 

32 Jezus neemt de broden en de visjes, bidt tot zijn Vader en zodra Hij God dank gezegd heeft … 

33 … geeft Hij brood en vis aan de apostelen om uit te delen, en nog meer brood en vis, en nog meer. Elke keer weer, totdat al d ie vele mensen genoeg 

gegeten hebben. 

34 “Nu moeten jullie wat overgebleven is in manden doen, zodat er geen eten weggegooid wordt of hier blijft liggen.” zegt Jezus tegen zijn stomverbaasde 

apostelen.  

35 De jongen had vijf broden aan Jezus gegeven. Nu vullen de overgebleven stukken brood nog twaalf manden tot aan de rand. Als dit geen wonder is! 

Al gauw is dit wonder, dat men de Wonderbaarlijke Broodvermenigvuldiging noemt, in het hele land bekend.  

En dit is niet de enige keer dat Jezus op een onbegrijpelijke manier voor eten gezorgd heeft.  

36 Wie is die Jezus toch?, vragen meer en meer mensen zich af. Daarover gaat het volgende verhaal. 

37 Je hebt nu een paar wonderen gezien. Johannes, die er als apostel zelf bij was, schrijft later in zijn Evangelie: 

“Jezus heeft met nog veel meer tekenen dan zijn opgeschreven, laten zien dat Hij de Zoon van God is. Ik heb een aantal wonderen opgeschreven en hoop 

dat wie deze leest of hoort, zal geloven in Jezus Christus.” 
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